Besøg på burger
Godt Sulten mand kommer ind på en burger restauration
Her tager en yngre kvindelig ekspedient imod ham

E: (Meget fidelt) Gooddaag. Hvad skulle det være?
M: Goddag, jeg er sulten og kunne godt tænke mig en burger
E: Så gjeerne, vi har dem i small, medium, large og x-large
M: Lad mig lige se, jeg tror, jeg tager en large
E: Så gjeerne, skal der pommes frites til?
M: Ja tak
E: Så gjeerne, vi har dem i small, medium, large og x-large
M: Så tager jeg også en gang large pommes frites
E: Så gjeerne, almindelige eller grove?
M: Øh, almindelige tror jeg nok
E: Tror eller ved, for det er jo ikke helt det samme - vel?
M: Almindelige tak.
E: Så gjeerne, skal der dyppelse til pommes fritterne?
M: Ja meget gerne
E: Vi har pommes frites sovs, ketchup og barbecue smag at vælge imellem
M (lettere irriteret): De findes måske også i small, medium, large og x-large?
E (indigneret): Nej selvfølgelig ikke. De fås kun i en størrelse, men der kan købes flere
M: Nåh, så vil jeg godt bede om 2 stk. pommes frittes sovs
E: Så gjeerne, skal der sodavand til?
Der kan frit vælges mellem cola, appelsin, lemon eller aqua
M: Tja?
E: For vi har dem i small, medium, large og x-large
M (nu lidt mere irriteret): Så tager jeg en medium
E (lettere hånligt): Jamen, det kan da slet ikke betale sig
For hvis der vælges en large sodavand, kaldes det for en menu, og så er det meget billigere
M: Ser man det
E: Ja nemlig, og vi har menuer i small, medium, large og x-large

M: Jamen, så tager jeg en large menu med en appelsinvand til
E: Så gjeerne, du fylder selv bægeret op i automaten bag dig
M: Javel
E: Da du har valgt en stor menu, følger der også en gratis grøntsag med efter eget valg
M: Og det er?
E: Der kan frit vælges imellem tomat, agurk eller gulerod
M (sarkastisk): Kun en størrelse?
E: Ja
M: Sikker?
E: Helt sikker
M: Så vil jeg godt bede om agurk
E: Så gjeerne, ønskes der softice bagefter?
M (nu mere end irriteret): Findes de i en eller flere størrelser?
E: De findes i small, medium og large
M: Hvorfor ikke i x-large?
E (meget pædagogisk): Det er ikke sundt at spise så meget sødt
M: Så vil jeg godt have en large, hvis det ikke overstiger min sukkerkvote for i dag.
E: Så gjeerne, hvilken smag?
M (suk): Og hvad kan jeg SÅ vælge imellem?
E: Vi har med vanilje, chokolade eller jordbær smag
M: Jeg tager en med vanilje smag
E: Så gjeerne, i bæger eller vaffel?
M: Skal vi ikke bare sige vaffel
E: Så gjeerne, ønskes der også kaffe?
M: Ja tak
E: Der kan frit vælges mellem cafe latte, cappuchinno og almindelig sort kaffe
M: Åh nej
E: Åh jo
M: Så vil jeg gerne have almindelig sort kaffe, hvis vi ellers kan blive enige om størrelsen
E: For nemheds skyld findes den i 2 størrelser. Small eller large
M (mere sarkastisk): Ok, så tager jeg en large kaffe uden sukker og fløde bare for nemheds skyld

E: Så gjeerne, sukker og fløde findes ellers i disken derovre sammen med sugerørene og servietterne
M: Jamen, jeg sagde jo, at jeg hverken bruger sukker eller fløde
E: Ville bare lige gøre opmærksom på det som en ekstra service
M: Tak, men nej tak
E: Hvordan ønskes der at betales - kontant, kort eller mobilpay?
M: Med kort
E: Så gjeerne, vi tager imod Dankort, Mastercard …..
M (nu meget ophidset): Glem det, jeg går over til pølsevognen og spiser en pølse i stedet
E: Så gjeerne og god fornøjelse.
Det er nemlig min fætter, der arbejder der, og han har tidligere været ansat her, så
Kogt eller ristet pølse, frankfurter, knæk eller medister?
Brød til eller som hotdog?
Ketchup, remoulade, gul eller almindelig sennep?
Rå eller ristede løg?
Agurkesalat?
M forlader burger restaurationen, mens han råber i ærgelse: Arhh
E råber efter ham med indstuderet sød stemme: Og fortsat god dag

